
Convocatòria per a la presentació d’experiències i projectes a la Jornada 
d’arxius de l‘esport a Lleida, Pirineus, Aran i Andorra 

Lleida, Pirineus, Aran i Andorra, 3 de juny de 2021. Format virtual 

 
 
Catalunya té una arrelada tradició de moviments associatius en general i les activitats 
esportives, tant a nivell professional com amateur, han estat ben presents a la nostra 
història i han fet de la nostra societat un referent internacional.  

FEM ESPORT, FEM ARXIU és un projecte de suport a les entitats esportives i de 
recuperació i difusió dels arxius de l’esport.  

La Generalitat de Catalunya, per mitjà del Departament 
de Cultura i el Consell Català de l’Esport del 
Departament de la Presidència, amb el suport de 
diputacions i ajuntaments, així com la secció d’arxius de 
l’esport del Consell Internacional d’Arxius, estan 
treballant des de l’any 2015 en el reconeixement del 
gran valor i l’impacte del patrimoni documental de les 
entitats esportives i dels arxius catalans que tenen 
dipositats fons vinculats al món de l’esport.  

 
El projecte “Fem esport, fem arxiu” combina una acció 

sobre el patrimoni documental dipositat en els arxius catalans, a les entitats i 
federacions esportives amb el suport a una gestió documental correcta d’aquestes 
entitats.  Aquest projecte pretén conscienciar els clubs esportius sobre el valor del seu 
patrimoni i afavorir la recuperació, conservació i difusió de  la història de l’esport a 
Catalunya a través dels arxius. 
 
La Jornada serà un punt de trobada, debat i aprenentatge sobre la gestió dels arxius 
de l’esport a Lleida, Pirineus, Aran i Andorra. Una excel·lent oportunitat en el procés 
d’identificació, recuperació, tractament dels arxius de l’esport.  
 
En relació amb la presentació de projectes i experiències, la jornada té l’abast territorial 
específic de Lleida, Pirineus, Aran i Andorra, però, atès que  es realitzarà en forma virtual 
o semi virtual, l’assistència està oberta a tothom (si les circumstàncies sanitàries ho 
permeten la taula rodona es realitzarà a Arxiu Històric de Lleida i serà retransmesa a 
través del canal youtube). 

Els principals destinataris són gerents i persones vinculades a la gestió dels clubs 
esportius, directius de les federacions esportives, professionals de l’arxivística i la 
gestió documental i historiadors de l'esport, esportistes, periodistes, sector empresarial 
del món de l’esport (empreses petites i mitjanes que fan activitats i disposen d’arxiu 
textual, audiovisual,...), etc.  



El comitè organitzador de la jornada obre la convocatòria per presentar experiències i 
projectes. 

a) Experiències (15 minuts de presentació i 5 minuts preguntes per experiència). 
Les experiències han d’estar subscrites a l’abast territorial de la jornada en les 
quals es puguin identificar bones pràctiques tant per part dels arxius com de les 
entitats esportives. També es poden presentar experiències reals, passades o 
actuals, que provoquin una reflexió sobre el risc de pèrdua de la documentació 
i, en conseqüència, de la memòria de l’entitat. Es valoraran especialment 
aquelles experiències que s’han desenvolupat de forma coordinada per clubs i 
arxius. 
 

b) Projectes (15 minuts presentació i 5 minuts preguntes per experiència). 
Projectes que van més enllà de les experiències i que aporten un valor afegit, 
tot buscant aprofundir en algun àmbit relacionat amb els fons documentals o la 
gestió documental dels clubs i arxius en el marc de la jornada. 

 

Podeu presentar les propostes emplenant aquest formulari. S’acceptaran textos en 
català, castellà i aranès. 

El tancament de la recepció de propostes és el dia 14 d’abril de 2021. Una vegada 
rebudes les propostes el comitè científic de la jornada farà la corresponent valoració i 
la notificació definitiva de les propostes seleccionades es comunicarà el 30 d’abril.  

Si necessites suport per formalitzar la proposta o aclarir dubtes, pots contactar amb 
nosaltres a xac.cultura@gencat.cat  

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2dv7B_cqEFcHEpNv9ATeMTWkW5UN0M0TThPUURQQlhMWktYSzJBSzVDVTYxMS4u
mailto:xac.cultura@gencat.cat

